
 
 

Dobrý den, 

zasílám Vám nabídku nejbližších programů v KD SVĚT. V kalendáři najdete divadelní představení, 
koncerty, přednášku, akce pro děti i oblíbený pořad Křeslo pro hosta.  

13/1/19:00 Ondřej Ruml /  One Man Show / jazz / vocal / looping 
 
17/1/19:00 Jan Čenský / Křeslo pro hosta 

18/1/16:30 Inspirativní kavárna pro rodiče / PhDr. Lidmila Pekařová / přednáška s diskusí  
na téma KOMUNIKACE S DĚTMI, ANEB PROČ TO NEUMÍME / projekt Sdílené radosti a strasti škol  
ze správního obvodu ORP Český Brod  

22/1/15:00 Sůl nad zlato / Divadelní agentura Praha / činoherní klasická pohádka pro děti 

26/1/19:00 Cena za něžnost / Činoherní studio Bouře / komedie / melodrama 

9/2/19:00 Zdeněk Izer a autokolektiv / zábavný pořad 

12/2/15:00 Pavel Kožíšek / Škola kouzel / rodinná kouzelnická show / pro děti od 3 do 12 let 

13/2/19:00 Veronika Žilková / Křeslo pro hosta 

7/3/8:30 a 10:00       Pohádky ze staré Prahy / Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila / vzdělávací pořad          
pro ZŠ / vstupné pouze na místě 

7/3/19:00  Commedia finita / Divadelní společnost Karla Soukupa / komedie 

16/3/19:00 Marek Vašut / Křeslo pro hosta 

24/3/19:00 Marek Ztracený / hudební koncert / pop-rock 

 
Do bývalého kina v Českém Brodě se vrací také promítání:  
14/1/19:00 Božská Florence/ komedie / drama / hudební / USA / Velká Británie / 2016   
15/1/15:00 Doba ledová: mamutí drcnutí/ animovaný / komedie /rodinný / USA / 2016  
4/2/19:00 Den nezávislosti: Nový útok/ sci-fi / akční / thriller / dobrodružný / USA / 1996   
5/2/15:00 Tajný život mazlíčků/ animovaný / komedie /rodinný / USA / 2016  
4/3/19:00 Café society / komedie / drama / romantický / USA / 2016  
5/3/15:00 Kniha džunglí/ dobrodružný / drama / rodinný / fantasy / USA /  2016 
 
Rezervace a prodej vstupenek v Infocentru, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod.  
Telefon: 321 612 218/219, mobil: 730 870 954, email: info@cesbrod.cz.  
Online vstupenky na www.goout.cz.  
 
Těším se na viděnou.  

Petra Ištvániková, odbor tajemníka, PR manažerka 
Město Český Brod  
náměstí Husovo 70 
282 01 Český Brod  
tel: 321 612 119, gsm: 733 384 871, e-mail: istvanikova@cesbrod.cz, www.cesbrod.cz 
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